
Regler vid bokning utav arrangemang, middag och annat gruppevent. 
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1. Definitioner 

En gruppbokning är en bokning som 

avser minst 10 personer som utförts i 

ett bokningsnummer. 

Beställare är den person som är 

betalningsskyldig för hela 

arrangemanget. 

Leverantör avser den anläggning som 

levererar arrangemanget. 

 

2. Bokning 

Bokningen skall ske skriftligt eller 

muntligt. Leverantören skall bekräfta 

mottagandet med en skriftlig 

bekräftelse. Avstämning av antal, 

allergier, tider mm sker 14 dagar före 

ankomsten.  

 

3. Särskilda önskemål 

Har beställaren särskilda önskemål 

gällande t.ex. Specialkost etc. skall 

detta framföras senast 6 arbetsdagar 

före ankomst.  

För vanligt förekommande allergier 

såsom laktos, gluten etc. debiteras 

inget extra. För specialkost så som 

dieter och vegansk kost debiteras 

+25:-/person. För ej anmäld 

specialkost debiteras +40:-/person.  

 

4. Avbokning 

Avbokning skall ske skriftligen.  
- fram till 30 dagar före ankomst: kostnadsfritt 

- 29-15 dagar före ankomst: debiteras 25% * 

- 14-07 dagar före ankomst: debiteras 50% * 

- 06-00 dagar före ankomst: debiteras 100% * 

* utav den avstämda beställningens värde.  

 

5. Ändring av bokning  
- fram till 30 dagar före ankomst: kostnadsfritt 

- 29-15 dagar före ankomst: 50% *  

- 14-07 dagar före ankomst: 25% ** 

- 06-01 dagar före ankomst: 10% ** 

* utav den ursprungliga bokningen kostnadsfritt. 

** utav den avstämda bokningen kostnadsfritt. 

 

 

6. Betalning 

Beställaren är ansvarig för samtliga 

enligt bokningen uppkomna 

kostnader. Uteblir deltagare från 

beställd måltid medför inte detta rätt 

till nedsättning utav priset. Betalning 

skall ske enligt överenskommelse.  

 

7. Ankomst 
För att logistik i kök och servering ska 
fungera och med hänsyn till de 
försiktighetsåtgärder som krävs pga. 
Covid -19 är det av yttersta vikt att 
tiden för sittning respekteras.  
 

8. Er säkerhet 
Som gäst bör du alltid ta reda på var 
nödutgångar, larmknappar och 
brandsläckare finns.  
Vi förväntar oss att samtliga gäster 
vidtar och respekterar de 
försiktighetsåtgärder som gäller för att 
minska smittspridning utav Covid -19.  
 

9. Force majeure 

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, 

krig eller liknande krigstillstånd, 

väsentliga inskränkningar i leveranser 

eller andra omständigheter utanför 

leverantörens kontroll, berättigar 

leverantören att häva avtalet utan 

skyldighet att utge skadestånd. 

 

10. Ansvar egendom/vållande av skada 

Leverantören har inget strikt ansvar 

för egendom som förvaras i 

leverantörens lokaler. Beställare är 

ansvarig för skada som denne själv 

eller dess deltagare genom 

försummelse vållar leverantören. 
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